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Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany
společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3079

Přihláška k odvozu a likvidaci komunálního odpadu na základě rámcové smlouvy o odvozu a
likvidaci komunálního odpadu uzavřené mezi obcí, jež je uvedena níže jako „obecní úřad“ a firmou
EKO-SEPAR, s. r. o. Nýřany
Na základě rozhodnutí rady a zastupitelstva obce je každý občan obce či majitel nemovitosti
povinen uzavřít tuto závaznou přihlášku
(uzavírá jeden představitel rodiny za všechny členy rodiny, nebo jeden z vlastníků nemovitosti za ostatní spoluvlastníky)

Přihláška k odvozu a likvidaci komunálního odpadu od firmy
EKO-SEPAR, s. r. o. Nýřany
Objednatel (v rámcové smlouvě jako zákazník):
Jméno a příjmení:

………………..

rodné číslo (popř. datum narození) ………………..

Fakturační adresa:

………………..

Místo svozu: ulice: …………………, č.p. …………obec: ………………. obecní úřad: ………………..
Datum začátku svozu: ………………
Označení nádoby:

110 l – plechová



ks

120 l – plastová

Kontejner:



1100 l – plechový

1100 l – plastový

ks

240 l – plastová





Žádám o dodání nádoby od firmy EKO-SEPAR, s. r. o. do užívání:



Četnost svozů:



přiveze firma EKO-SEPAR, s. r. o.

1x týdně po celý rok
2x týdně po celý rok
1x za 14 po celý rok



povolený svoz (od OÚ nebo MěÚ) 1 x za měsíc:
1x za půl roku

IČO: 47714760
DIČ: CZ47714760
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: 5003202786/5500

po původním majiteli





standard: říjen – duben 1x týdně, květen – září 1 x 14 dnů

Četnost fakturace:

 ks

ks

Nepožaduji dodání nádoby od firmy EKO-SEPAR, s. r. o. – vlastní:

Dodání nádoby: osobní převzetí

 ks





 ; 1x za rok 
tel.: 377 931 338
fax: 377 931 949
email: ekosepar@ekosepar.cz
Internet: http://www.ekosepar.cz



1.

Objednatel bere na vědomí, že veškeré práva a povinnosti mezi ním a spol. EKO-SEPAR s.r.o. se
řídí ustanoveními Rámcové smlouvy o odvozu a likvidaci komunálního odpadu uzavřené mezi obcí
a firmou EKO-SEPAR, s. r. o. Nýřany. Objednatel výslovně prohlašuje, že se se zněním této
smlouvy před podáním této přihlášky seznámil.

2.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že se platební doklad (složenka) vystavuje předem na pololetí
příslušného roku, popř. na celý rok, a to dle požadavku objednatele uvedeného v této přihlášce.

3.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že pro případ prodlení objednatele s placením ceny za
objednané služby se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení. Objednatel bere výslovně na vědomí, že pro případ prodlení objednatele s placením ceny
za objednané služby je spol. EKO-SEPAR s.r.o. oprávněna objednatele upomenout na nezaplacenou
cenu s tím, že objednatel je povinen za každou mu zaslanou upomínku uhradit spol. EKO-SEPAR
s.r.o. jako smluvní pokutu částku ve výši 80,- Kč za každou takto mu zaslanou upomínku.
Objednatel bere na vědomí, že v případě neuhrazení upomínky z jeho strany, předá spol. EKOSEPAR s.r.o. předmětný dluh advokátní kanceláři, což bude mít za následek navýšení nákladů za
vymáhání předmětného dluhu.

4.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že je spol. EKO-SEPAR s.r.o. oprávněna odmítnout přijetí
této přihlášky a tím nevstoupit do smluvního vztahu s objednatelem, jež má vůči odvozci nějaký
neuhrazený splatný závazek a taktéž s objednatelem, jehož člen domácnosti má vůči odvozci
neuhrazený splatný závazek.

5.

Objednatel bere na vědomí, že je povinen předat spol. EKO-SEPAR s.r.o. originál přihlášky, a že
při jejím předání má spol. EKO-SEPAR s.r.o. právo zkontrolovat údaje uvedené na přihlášce dle
občanského průkazu objednatele. V případě, že objednatel neposkytne občanský průkaz ke kontrole
uvedených údajů na přihlášce, je spol. EKO-SEPAR s.r.o. oprávněna odmítnout předmětnou
přihlášku objednatele a tím nevstoupit do smluvního vztahu s tímto objednatelem.

V ………………..

dne: …………..

podpis: ……………………………….
telefon: ………………………………
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